
KEN MEKAAR 

(Kleingroepleiers werk saam as ‘n span. Ken mekaar is belangrik om die span op te bou en kan ook 
dien as ‘n ysbreker om die geleentheid mee in te wy) 

 

• Hoe leer jy kos maak? 

• Watter 3 mense beïnvloed tans jou lewe die meeste?  

• Waar en op watter manier dink jy gebruik Jesus jou? Of waar en hoe dink jy wil Jesus jou 
gebruik?  

• Waar of wanneer ervaar jy God? 

 

TAFEL VAN GELOOF 

 

 

 

 

 

 



HOE WERK HIERDIE BENE BINNE ‘N KLEINGROEP? 

  Verhoudings: Ysbreker, speletjie, doopherdenking, verjaarsdae, ken mekaar vrae, terugvoer 
van wat die week gebeur het 

  Aanbidding: Bid saam (popcorn gebed), eie liturgie, sing, skryf, ens  

  Kennis: Die teks en die les. Kennis is multidimensioneel 

  Aksie: Daag hulle uit, challenge vir die week. Gesels saam oor hul terugvoer 

 

ONS HET OOK VERSKILLENDE SPIRITUALITEITE  

“Waar ervaar ek God? Hoe groei ek? Wat is ‘n goeie ‘erediens’  vir my?” 

  Kop -  waarheid 

  Hart - verhoudings 

  Hand - diensbaarheid 

  Vlam –verwonder 

 

RUIMTES VIR DIE SPIRITUALITEITE 

• Simboliek   

• Musiek Kunste + Visueel 

• Deelnemende liturgie (ruimte vir aanbidding) 

• Woorde 

• Tradisies 

• Verandering en afwisseling 

• Stilte en refleksie 

• Keuses en verskeidenheid 

 

NOU DAT ONS DIT WEET, HOE KAN DIE KLEINGROEPTYD VERLOOP? 

(net ‘n voorbeeld!) 

1. Verwelkoming, groet. Verjaarsdae, doopherdenkings. Terugvoer oor die vorige week se 
uitdaging. Hoogtepunte en laagtepunte 

2. Vertel ‘n storie, gee ‘n simbool wat by les aansluit. Gebed (die leier of een van die kinders) 

3. Eie liturgie (steek kers aan, sing, ens) 

4. Ysbreker (speletjie, storie, ens) 

5. 5. Lees teks, hanteer materiaal 



6. “So what?” Wat beteken hierdie teks en boodskap vir my? Uitdaging vir die week 

7. Sluit af met gebed (miskien popcorn gebed) 

 

MOEILIKE SITUASIES IN GROEP 

• Groeplede wat groep oorneem (te veel gesels, aandag aftrek, ens) TIP: gee vir hulle ‘n 
werkie of verantwoordelikheid tydens die groep, soos om die gebed te begin, te help 
skryfbehoeftes uitdeel, om ander kinders te vra om te luister, of om vir Engelse maatjies te 
vertaal 

• Groeplede wat nooit praat nie. Gee vir hulle tyd en veilige ruimte. Leer hulle ken. 

• Drastiese gedragsverandering (ketting van kommunikasie, gesels met leraars) 

• Gereelde afwesigheid. Ouers is moontlik geskei en deel dus “custody”. Indien daar nie 
verskoning gemaak word nie, laat weet die ouers dat ons hulle kind mis en wil graag hoor 
of alles nog okay is.  

 


